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Este ano de 2020 foi um ano atípico.
Logo no início do ano, veio o desafio da pandemia. Tivemos de nos
reinventar para apoiar a nossa comunidade, neste momento difícil.

para a nossa comunidade, mas, também, para parceiros e outras entidades.
Distribuímos, aproximadamente, 13 mil cestas básicas, 9 mil kits de
higiene/limpeza e 1.300 Vales Alimentação. Continuamos com este apoio
alimentar à nossa comunidade, até os primeiros meses de 2021.
Não paramos por aí. Utilizamos nossa expertise tecnológico e nossa
infraestrutura para desenvolver, produzir e distribuir quase 25 mil Face
Shields (EPI Equipamento de Proteção Individual). Foram beneficiados:
Hospitais, Unidades de Saúde, Serviços Essenciais (GCM, Guarda Florestal
e Bombeiros), Escolas Públicas e Organizações de Assistência Social.
Tudo isto, sempre com total preocupação com a segurança de nossos
funcionários e colaboradores. Também, nos preocupamos com a
orientação familiar e apoio emocional para a comunidade. Foram feitos
cursos e conversas com as famílias, para orientá-las em como agir nesta
pandemia. Com o aumento da violência familiar e dos problemas
um esquema de atendimento psicológico virtual para nossa comunidade.
Não poderíamos nos esquecer de uma das nossas principais missões, a
EDUCAÇÃO. Num primeiro momento, tratamos, rapidamente, em nos
adaptar e dar continuidade à Educação de nossos Peixinhos, de forma
virtual.
Nossos educadores se superaram e produziram vídeos de diversos temas,
dando continuidade a uma educação de qualidade aos nossos educandos,
que responderam com excelência ao novo método de ensino. No
segundo momento, começamos a captar recursos e nos preparar para um
formato híbrido de educação (virtual e/ou presencial), rumo a 2021.
No final de ano, não deixamos fazer nossa Tradicional Corrida, desta vez,
de forma virtual. A Corrida Virtual foi outro sucesso.

a trajetória de sucesso.
Gostaria de desejar, a todos, MUITA ESPERANÇA, em 2021.

Paulo Masagão Ribeiro
Diretor Presidente
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Fundado em 1968, o Projeto Arrastão é uma
organização sem fins lucrativos que faz o
acolhimento e dá suporte às famílias da região
do Campo Limpo que vivem em condição de
pobreza. Esse trabalho de promoção humana e
de desenvolvimento das comunidades é feito
junto com estas famílias e dão origem aos
programas que oferecemos nas áreas de
educação (incluindo cultura), geração de
renda, desenvolvimento comunitário e
qualidade de vida.

Diretoria e Conselho
Mandato 29.03.2021 a 29.03.2023
Diretoria
Paulo Masagão Ribeiro
Diretor Presidente
Ricardo Augusto Gallo
Diretor Secretário
Carol Ann Fontes
Diretora Administrativa
Luis Alexandre Castilho Chiaverini Chicani
Diretora Administrativa
Luiz Masagão Ribeiro
Diretor Financeira
Andrea Masagão Ribeiro Moufarrege
Diretora Financeiro
Conselho Consultivo
Vera Inês Marmo Masagão Ribeiro - Presidente
Marta Wey Oliveira Masagão Vice Presidente
Graciema Maria Caldas Bertoletti Lemos
Laura Frumento Ferraz
Marcelo Ciampolini Neto
Maria Edith Bertoletti Gamboa
Maria Rita Tostes da Costa Bueno
Maria Cecília Munhós Saliés
Maria Cristina Ciampolini de Brito
Maria Carolina Ciampolini Capobianco
Conselho Fiscal
Betina Machado Ferraz
Luiz Masagão Ribeiro Filho
Tito Livio Capobianco Junior
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essência
O Projeto Arrastão é uma
rede em movimento que
valoriza o potencial de cada
um, unindo inteligências
individuais e coletivas,
integrando as diferenças, e
criando vínculos que se
fortalecem em uma trama
forte.

Nosso público e
Onde atuamos
Dados
Demográficos
. População (2010) - 1.170.410
. Densidade Demográfica (Hab/km²) 12806,5
. 29% da população tem renda familiar
menor do que 2 salários mínimos e
estão abaixo da linha da pobreza.

compromisso
Com a formação e o
crescimento das pessoas
que constroem as
comunidades de Campo
Limpo e Taboão da Serra,
buscando o
desenvolvimento integrado
e sustentável.

missão

Campo Limpo
Capão Redondo
Vila Andrade
Jardim São Luís
Jardim Ângela
Santo Amaro

. 53,7% da população da região é
composta por pretos e pardos
. 183 favelas no distrito de Campo
Limpo representando 10,71% das
favelas da cidade

Violência
. A taxa de mortalidade por
homicídio é de 18,1 a cada
100 mil habitantes, 42,5%
mais alta do que a média da
cidade de 12,7.

Nível de
Vulnerabilidade
. 54007 Famílias
Residentes nos Setores
Censitários do IPVS 5 e 6 (altíssima
vulnerabilidade) sem acesso a
BolsaFamília, representando
14,80 % do município de São
Paulo.
. Domicílios em favelas: 30,75%
. Domicílios sem rede de esgoto:
11%

Formar
cidadãos
capazes de
transformar a realidade
e o meio em que vivem
sempre considerando o
espírito coletivo de não dar o
peixe, mas ensinar a pescar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

. Analfabetismo: 4,2%
. Gravidez Precoce: 13,58%
. Desemprego de Jovens de 16 a
29 anos: 16,32%.

. N.º de óbitos por homicídio
- 219
. N.º de óbitos de homicídios
de jovens de 15 a 29 anos 103
. Agressão a crianças: 124,06*
. Agressão a mulheres: 93,48*
. Óbitos por homicídio de
jovens de 15 a 29 anos:
69,36*
. Crimes violentos fatais:
26,56
"* Coeficiente por cem mil.
Fonte: Indicadores básicos da cidade
de São Paulo 2009 - Movimento Nossa
São Paulo. Censo Escolar/INEP; IBGE;
Pesquisa de Emprego e Desemprego
SEADE/Dieese; SABESP; SEHA ,

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 2000 e 2010
Elaboração: SMDU/Dipro.
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Como impactamos nossa comunidade
Nosso trabalho em conexão com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável:
Trabalhando em rede com outras organizações que possam
contribuir para o desenvolvimento da população.
Levando nossas iniciativas para escolas, universidades,
organizações e outros espaços de acesso livre à população de
periferias.
Criando mecanismos para o fortalecimento de vínculos
sociais e familiares.
Encorajando a formação de empreendimentos a fim de
minimizar as questões sociais.
Contribuindo para a qualidade de educação de crianças,
adolescentes e jovens.
Trabalhando de forma preventiva para a saúde física e
emocional das famílias.
Desenvolvendo competências para o trabalho e para a
vida em sociedade.
Criando espaços e iniciativas de acesso à cultura.
Engajando a população para cuidar das comunidades em
que vivem.
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Sede
*Cada atendido pode ser beneficiado por mais de um serviço. As sobreposições
são eliminadas na contagem geral de atendidos.
CCA (Geral)
EI (Geral)
Empreendedorismo
Periferia Criativa Arrastart (Embraer) - de 6 a 18 anos
Periferia Criativa Arrastart (Embraer) - Educadores
Periferia Inovadora Arrastart (Enel)
Periferia Sustentável Arrastart (IGPA)
PFJ
CJ
Coletivo jovens artistas
Programas conveniados geral
(vazio)
Social
Atendimento Psicológico
Atendimento Psicossocial/ Histórico
Demanda 2020 (1º atendimento)
Encaminhamentos Sociais
Programa de Alimentação (cestas básicas e vale alimentação)
Sábado da Saude (SS)
Visita domiciliar

300
213
143
60
12
60
11
105
90
15
618
618
6186
235
603
2508
3
2612
141
84
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Empreendedorismo
Sinergias Pela Educação - E. E. Dib Audi - Educadores
Arrastart Profissão (Condeca) - 14 a 17 anos
Institucional
Arrasta-lata
Social
Encaminhamentos
Atendimento Psicológico
Sábado da Saude (SS)
Demanda 2020 (1º atendimento)
Programa de Alimentação (cestas básicas e vale
alimentação)
Programa de doações de EPIs
Total Geral

308
8
300
800
800
67.242
35
168
222
708
23.992
42.117
68.350
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2020
Prêmio 100 Melhores ONGs 2020 Instituto Doar
Selo A de Gestão e Transparência pelo Instituto Doar e Ambev Voa
2019
Selo ONG Transparente Instituto Doar
Selo de Gestão e Confiança Ambev Voa e Instituto Doar
2016
Prêmio Criança 2016

Fundação Abrinq

A descoberta da língua escrita

2014
Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional

A descoberta da língua escrita

2013
Prêmio Fundação Banco do Brasil
Banco de Tecnologias Sociais - A
descoberta da Língua Escrita/ Programa de Incentivo à Leitura
2012
FIES 2012 (Fundo Itaú de Excelência Social) Programa de Educação Infantil
2° Prêmio Objeto Brasileiro Finalista na categoria Ação Socioambiental Cardume
de Mães / Núcleo de Moda e Design
2011
Concurso Dia de sol - Dia Interamericano de Limpeza e Cidadania
Finalista com a animação "O Mundo Acabado" Núcleo de Comunicação Maré
Alta | 7° Causos do ECA
Fundação Telefônica 2011 Finalista com o vídeo "Direito de Ser" Núcleo de
Comunicação Maré Alta
FIES 2011(Fundo Itaú de Excelência Social) Programa de Educação Ambiental
Prêmio Betinho | Finalista - Arrastão Pela Cidadania
2010
Prêmio Milton Santos 2010 Menção Honrosa Cardume de Mães/Núcleo de
Moda e Design
2009
Prêmio Criança Segura 2009
Vencedor na Categoria 1: "Transformando ambientes, prevenindo acidentes:
projetos de transformação de meio para relações mais seguras no trânsito"
Calçada Poética
Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologias Sociais 2009 Vencedor
Cardume de Mães / Núcleo de Moda e Design
Prêmio Itaú-Unicef 2009 Semifinalista Tempos e espaços para aprender Núcleo
de Comunicação Maré Alta
FIES 2009 (Fundo Itaú de Excelência Social) Finalista Projeto Filho de Peixe:
peixinho é! Programa Educação Infantil
2008
Instituto de Arquitetos do Brasil, 2008
Menção Honrosa Projeto Melhorias Habitacionais Urbanas Cor Arrastão
2005
Centro de Voluntariado 2005 Selo Organização Parceira pelo Programa de
Voluntariado. | Brinquedoteca Modelo 2005I Conferência Internacional das
Brinquedotecas
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2020, um ano atípico e de mudanças profundas
23 de março de 2020. No dia em que foi decretado o estado de
pandemia no país ninguém tinha ideia de tudo o que 2020 se tornaria.
Nossa missão no acolhimento das famílias em alta vulnerabilidade social
da região do Campo Limpo nunca foi tão latente. Diante do cenário de
contágio, pobreza e morte AÇÕES DE EMERGÊNCIA foram
fundamentais para ajudar a salvar vidas.
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Suporte e acolhimento às famílias
A pandemia atingiu em cheio as comunidades e,
principalmente as populações mais empobrecidas.
Em pesquisa realizada junto a nossos atendidos em
parceria com a Universidade de São Paulo, apuramos
que 73% de nossas famílias tiveram sua renda reduzida
após a pandemia e 54% delas se encontravam com
renda familiar de até 1 salário mínimo apenas. No
momento em que a média nacional de casos da
COVID-19 era de 6%, nossa população apresentava
um índice de infecção de 13%.
Como primeira reação, pensamos em como seria
suprida a questão da alimentação dos educandos e
seus familiares. Diariamente, o Projeto Arrastão serve
entre 3000 e 3500 refeições ao dia, sendo que muitos
educandos alimentam-se fundamentalmente na
organização. Como poderíamos garantir esta questão
básica a tantas famílias. A ação se desdobrou em uma
arrecadação de cestas básicas, inicialmente para as
famílias dos atendidos, posteriormente aberta a todas
as famílias de nossas comunidades, chegando a
distribuir mais de 13 mil cestas e beneficiando mais de
30.000 pessoas. Além das cestas, conseguimos
também a doação de vales alimentação, kits de
higiene e outros itens para as famílias mais vulneráveis
atendidas pela organização. A distribuição contou
ainda com a parceria de organizações sociais locais
para alcançar um maior número de famílias
beneficiadas.
Parceiros doadores: 4Network| IT4CIO, ABADHS, AES Tietê,
AMBEV, Ana Tjurs, ANCORD, Banco Safra, Cacau Show, Centauro,
Comida invisível, Deutsche Bank, Dudalina, Fast4you loja para
atletas, Fran Miss Mãe/ Miss Filha, Fundação BB, Fundação Cargill,
Grupo Pão de Açúcar, Hinode, Instituto A Nossa Jornada, Instituto
Credit Suisse Hedging Griffo, Instituto Espirita de Educação, JBS,
Kotel Comercial Eireli, Oracle, Le Pain Quotidie, Live DeLukka, Live
Marco Jafet / Ricardo Polosini, Mães Solidárias, MPR, RUBY ROSE,
Odontoprev, Oracle, Rent A Tour Turismo, SUPPLIER, Tenda
Atacado, União SP | Vereadora Janaína e Doadores Pessoas
Físicas.
Parceiros na distribuição: Ação Social Ibiuna, Agentes de Saúde
setor sul, Associação de Moradores de Atucupê, Associação Embu
Santa Tereza, Associação Mulheres Macedônia, Associação
Pequeno Mestre, Cáritas Maria Helena, Cedro do Líbano, Centro

de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas , Centro de Defesa e
Convivência da Mulher - Mulheres Vivas, Comunidade Capão
Redondo, Comunidade de Refugiados Bolivianos, Comunidade
Jardim Maria Virginia, Comunidade Jardim Novo Campo Limpo,
Comunidade Leônidas Moreira, Comunidade Socrates, Gabinete
Eduardo Tuma, Guarda Civil Metropolitana, Igreja do Evangelho
Quadrangular, ONG Ceu Azul, Paróquia IEP, Paróquia Nossa
Senhora Aparecida do Monte Kemel, Projeto Agape, SAICA Campo
Limpo, UBS Arrastão.

Ações Covid-19 (clique e assista)

Saúde mental como prioridade
O segundo processo foi o de escuta dessas famílias,
como estavam enfrentando os desafios do
confinamento, do desemprego, do medo da
pandemia e possíveis casos de contaminação.
Colocamos nossa equipe social para acolhimento e
apoio psicológico de casos graves em parceria com
Instituto Borboleta Azul de Psicologia pudemos
acolher aos casos da comunidade. Depressão,
ansiedade e violência doméstica ganharam potência
dentro deste cenário e oferecer apoio foi fundamental
para construir um ambiente mínimo para que
pudéssemos dar um novo processo pedagógico com
os educandos e seus familiares. Foram 403
atendimentos realizados às crianças, adolescentes,
jovens e adultos.
Parceria: Instituto Borboleta Azul

Atendimento Psicológico (clique e assista)
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Educação em risco
Mudanças para o novo cenário
Com o fechamento das escolas,
crianças e adolescentes da região se
viram completamente à margem e sem
acesso à educação. O ensino online
apareceu como uma alternativa para os
tempos de isolamento, mas para isso
seria necessário que os educandos
tivessem acesso à rede e equipamentos
disponíveis
para
suas
atividades
educacionais, o que não era realidade.
A solução foi encontrar maneiras para
que o conteúdo educacional chegasse
aos educandos de forma simples e sem
custo. As vídeo aulas e atividades
passaram a ser produzidas pelos
educadores que disponibilizavam os
conteúdos para os educandos e
familiares pelo whatsapp. As atividades
eram produzidas em casa com os
materiais
disponibilizados
periodicamente pela organização em
processo de distribuição agendado e
conjunto com a distribuição de cestas
básicas. A devolutiva que no início foi
tímida, ao longo do ano foi
aumentando e o resultado foi uma
mudança na dinâmica do ambiente
familiar aumentando a aproximação e a
relação de cuidado entre pais e filhos.
Conteúdos de saúde, prevenção,
leitura, arte, gastronomia, atividade
física e empreendedorismo passaram a
entrar nas casas através da telinha do
celular e das atividades a serem
realizadas pelos educandos.
Ainda assim sabíamos da necessidade
de fortalecer o processo educacional
das crianças e adolescentes atendidos
em longo prazo a fim de reduzir o
processo de defasagem escolar que
estavam vivenciando. Para atender a
esta problemática iniciamos um projeto
de Educação online na Comunidade a
fim de estruturar tecnologicamente as
salas de aula da organização para a
implementação de Ensino Híbrido
(presencial e online simultaneamente) e

a arrecadação de chips de internet e
dispositivos (tablets e computadores)
para serem cedidos aos 420 educandos
entre 6 e 17 anos atendidos nos
programas de contraturno escolar da
organização, para que pudessem
acompanhar as atividades escolares e
do Projeto Arrastão de forma segura em
suas casas.
Parceiros: ICSHG
Sealand

Funcionário Apresenta e

Nossos espaços e esforços
a serviço da saúde
De olho no cenário da saúde pública na
região do Campo Limpo e da
necessidade de equipamentos de
proteção no Hospital Regional do
Campo Limpo, que atende a população
de nossas comunidades, decidimos
usar o nosso Lab Maker de criação e
prototipação de tecnologias, para a
produção de máscaras Face Shield de
proteção para profissionais de saúde
inicialmente. Após aprovação da
ANVISA, produção foi realizada pelos
colaboradores da organização que
realizou uma campanha específica de
arrecadação para a compra de insumos
de produção. A pequena produção se
expandiu e beneficiou dezenas de
hospitais públicos periféricos e focados
no atendimento de pacientes da
COVID-19 no Estado de São Paulo e
Amazônia além de unidades de saúde e
serviços essenciais à cidade como o
Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil
Metropolitana. A produção também
beneficiou organizações de assistência
social e escolas públicas. No total foram
25.136 máscaras protetoras faciais
distribuídas a 135 estabelecimentos de
atendimento à COVID-19. Beneficiando
42.117 profissionais.
Parceiros: Pessoas Físicas e União pela
Amazônia
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Em 2020 o trabalho em rede foi fundamental para
acolher a população das comunidades do Campo
Limpo. Devido às questões de isolamento social
muitas atividades não puderam ser realizadas
conforme previsto ou tiveram de ser remodeladas. Foi
o caso dos tradicionais eventos Sábados da Saúde e
Arrastão pela Cidadania que oferece serviços à
população. Houve a realização de somente 1 dos 5
eventos planejados no ano no mês de fevereiro. Outra
ação comprometida também foi o processo de visitas
domiciliares de assistência social, proibidas de serem
realizadas no período. As ferramentas virtuais foram
fundamentais para a manutenção do relacionamento
e vínculo com as famílias e com a promoção de
conversas temáticas virtuais. Os esforços principais se
deram no acolhimento e encaminhamento das
demandas apresentadas pelas famílias e as ações de
emergência.
Patrocínio: Verba Emenda Parlamentar
Lima, Sealand e Mercado Livre

Vereadora Janaína

Parceiras: Parceiras: Universidade Anhanguera, , Instituto
Embelleze, Novety, Ótica Evolution, Nope, ZOONOSES,
Drogasil, UBS Arrastão

Serviços de Assistência Social
Atendimento Psicossocial/ Histórico

118

Visita domiciliar

84

Encaminhamentos

38

Atendimento Psicológico

378

Demanda 2020 (1º atendimento)

3.216

Programa de Alimentação (cestas
básicas e vale alimentação)

26.496

Programa de doações de EPIs

42.008

Atendimentos em Eventos
comunitários

347

Aferição de pressão

65

Exame de visão

65

Triagem odontológica

35

Esmaltação

20

Limpeza de pele

34

Testa de HIV

80

Maquiagem

48
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Aprender fazendo.

Autonomia

Análise crítica

Empatia e
Coletividade

Motivação + capacidade de
tomar decisões + capacidade
de realizar algo + busca de
conhecimento + Voz

Construção de repertório
educativo e cultural +
inteligência emocional +
avaliação de interesses
envolvidos

Capacidade de se colocar
no lugar do outro + tomada
de decisões coletivas

Pedagogia
Além de todo este cenário, em nossa missão principal
com os educandos, o grande desafio foi o de
Reinventar a Educação. Dentro de um cenário
complexo em que 54% de nossas famílias tem renda
de até 1 salário mínimo e que 73% delas teve sua renda
reduzida após a pandemia, a continuidade da
educação tornou-se um grande desafio. Educandos
não tinham a estrutura necessária para o Ensino a
Distância, com acesso restrito a internet, sendo que
28% deles só tinham acesso por celular. Era
necessário
transformar
nossos
processos
pedagógicos para a nova realidade de isolamento
social em atividades virtuais acessíveis para nossas
crianças, adolescentes, jovens e famílias dentro de
suas limitações de acesso e de interação uns com os
outros.
Tendo como base principal a pedagogia de Paulo
Freire e seguindo os 4 pilares da educação da
UNESCO (1. Aprender a conhecer; 2. Aprender a fazer;

3. Aprender a conviver; 4. Aprender a ser) o Projeto
Arrastão acredita na combinação da educação com o
desenvolvimento
de
suas
habilidades
socioemocionais, seus vínculos familiares e
comunitários.
Desta
forma
os
educandos
desenvolvem competências para o século XXI.
Em consonância com esta linha, o Projeto Arrastão
trabalha de forma transversal alguns temas, relevantes
para todas as faixas etárias para que desde a mais
tenra idade os educandos sejam preparados para uma
vida saudável sem perder de vista os desafios da
contemporaneidade.
Mesmo com todos os desafios, a equipe pedagógica
do Projeto Arrastão ainda promoveu grandes
encontros virtuais em formatos de lives com os
trabalhos de todos os educandos como a Festa
Junina, Festa de Aniversário do Projeto Arrastão, Dia
das Crianças e a Mostra Cultural, contando com
milhares de acessos das famílias.
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Diante da realidade do isolamento
social, a continuidade da educação
de nossas crianças precisou contar
mais do que nunca com o
engajamento dos pais. A relação
entre
equipe
pedagógica
do
Programa se aproximou do cotidiano
das famílias através de ferramentas
virtuais, pelas quais se comunicavam
todos os dias. As mais de 700 vídeoaulas produzidas no ano pelas
Professoras trouxeram conteúdos e
atividades de leitura, movimento,
musicalização, gastronomia, artes,
natureza e sociedade, higiene e
cuidados pessoais com muita alegria

e brincadeira. As famílias registravam
em fotos e vídeos as atividades
sendo realizadas em casa com a
criança e nos enviavam. Para
execução das atividades materiais
eram distribuídos periodicamente
aos educandos.
A capacitação dos professores e
familiares para despertar as crianças
para o brincar também foi foco para
o
programa
que
promoveu
encontros temáticos e de integração
com as famílias.
Patrocínio: Secretaria Municipal
Educação, CONDECA e ICSHG

de
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Em 2020 fortalecer o desempenho
escolar dos educandos aliado ao
desenvolvimento de habilidades
socioemocionais dos educandos em
conjunto com seus familiares foi o
grande desafio pedagógico. Em um
ano em que quase toda a atividade foi
realizada em casa, os educandos
passaram a explorar com mais
propriedade seu universo familiar em
conjunto com suas famílias.
Atividades lúdicas e conteúdos de
gastronomia,
leitura,
música,
educação financeira e inovação que

ajudam a fortalecer o conhecimento
e a aprendizagem em língua
portuguesa e matemática foram
ministradas em formato presencial e
virtual, sempre com foco a contribuir
no desenvolvimento escolar do
educando. Foram mais de 1200 horas
de atividades virtuais produzidas pela
equipe pedagógica do programa aos
educandos.
Patrocínio:
Secretaria
Municipal
de
Assistência e Desenvolvimento Social,
ABBVIE e Instituto Phi
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Gostaria mais uma vez agradecer a
cada um de vocês, que tem sem
empenhado é pensando no bem
estar dos seus peixinhos e familiares.
Estamos com saudades, a ajuda da
cesta básica que estamos recebendo
tem-nos ajudado muito. agora
consigo comprar frutas, verduras e
mistura para casa graças a Deus e
ajuda de cada um do projeto arrastão
e colaboradores. Que nunca falte
nada na vida de vcs ! Deus abençoe a
todos os voluntários e funcionários.
(Madalena Coelho, mãe de Isabel
Coelho)

Programa de Formação de Jovens | 15 a 17 anos
| 105 atendidos
Com o grande desafio de preparar
os jovens para o mercado de
trabalho, a primeira missão do
Programa de Formação de Jovens
foi ensinar a disciplina do trabalho
e do estudo virtual, com suas
ferramentas e dinâmicas. A
reestruturação
das
atividades
profissionais
e
de
empreendedorismo
foram
fundamentais para os educandos.
Além
das
atividades
de
capacitação, com o apoio da
Centauro os educandos também
realizaram atividade física através
do Projeto Arrastão do Esporte.

Os jovens também contaram com
mentoria dos colaboradores da
FESA Group para ajudar a estruturar
seus planos de vida. A preparação
para o mercado de trabalho foi
desafiadora e mesmo em um tenso
cenário de crise, 44% dos jovens
foram empregados durante e pós
curso;

Patrocínio: Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social,
Sealand, Centauro
Parceiros: FESA, NURAP, Via de Acesso
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Arrastart
A formação de professores em tecnologia, projetos e
inovação nas escolas públicas para que pudessem
aplicar os conteúdos para alunos do Ensino Médio
iniciou em fevereiro de 2020. No entanto, as atividades
tiveram de ser interrompidos devido à suspensão das
atividades escolares. O projeto deve ser retomado em
2021 repaginado em formato virtual.
O núcleo com seu Lab Maker ainda foi responsável por
desenvolver e produzir as mais de 25.000 máscaras
protetoras faciais distribuídas a hospitais públicos,
unidades de saúde, escolas, ongs e serviços essenciais
da cidade.
Núcleo de Moda & Design
As artesãs do Núcleo de Moda & Design se dedicaram
à produção de máscaras de tecido. Foram mais de
5000 máscaras produzidas para proteger os
educandos e a comunidade, e ainda gerando renda

Gastronomia
A gastronomia teve destaque em 2020. O projeto
Periferia Sustentável em parceria com Grupo Pão de
Açúcar
Assaí apoiou 12 empreendimentos
periféricos com a metodologia de design thinking,
tecnologia e inovação para o desenvolvimento de
produtos de gastronomia saudável. 2020 também
com o apoio da Enel para desenvolver
empreendedores mais iniciantes na área de
gastronomia ajudando-os no desenvolvimento de
portifólio e estratégias para o início do negócio. O
projeto finalizou com um pitch que contou com a
presença especialistas em gastronomia e negócios
que avaliaram os produtos e as estratégias de negócio
criados pelos empreendedores locais.
Patrocínio: Grupo Pão de Açúcar - Assaí, Enel, Mercado Livre,
Instituto MRV, CONDECA,
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A colaboração de diversos
profissionais
independentes
interessados em contribuir
para o desenvolvimento de
nossos atendidos e para
melhorar a sua qualidade de
vida dos educandos foi um
grande desafio em 2020. Com
as medidas de isolamento
social os voluntários passaram
a atuar somente em sistema de
home office, mas sem perder a
gana e engajamento..
No trabalho direto com os
atendidos
tivemos
o
fortalecimento das habilidades
profissionais de nossos jovens
e empreendedores através da
Sealand, FESA Group, Meu

Futuro Digital e Alpes Capital
que
contribuíram
com
conteúdos para deslanchar o
potencial
dos
nossos
atendidos no universo do
trabalho, empreendedorismo
e educação financeira.
Por mais um ano o Grupo
Realize fez a festa para as
nossas
crianças
e
adolescentes
no
Natal.
Brincadeiras
guloseimas,
presentes e muita diversão
fecharam
o
ano
dos
educandos com muita alegria.
Parceiros: Grupo Realize, Quartier
des Arts, Sealand, FESA Group,
Instituto Criança é Vida, Pricolli,
Meu Futuro Digital, Alpes Capital.
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O grande destaque para a Comunicação foram as campanhas para
as ações de emergência para arrecadação de alimentos, doação
de máscaras protetoras faciais e para educação online que
contribuíram para ampliar o portfólio de apoiadores da
organização e dobrar o número de doadores pessoa física.
Como ação de inovação na captação de recursos, em parceria
com a Alpes Capital, foi criado o Fundo do Bem com o objetivo de
contribuir para a sustentabilidade em longo prazo da organização.
A organização ainda deu continuidade às suas formas tradicionais
de captação de recursos como convênios com as Secretarias
Municipais de Educação e de Assistência e Desenvolvimento
Social, captação através de projetos de leis de incentivo (Fundos
de Infância e Adolescência e Lei Rouanet), patrocínios de projetos
por empresas, bazar e a tradicional Corrida pela Cidadania. Hoje a
organização conta com mais de 200 parceiros entre parceiros
financeiros e não financeiros.

Corrida pela Cidadania
Até a Corrida pela Cidadania foi virtual em 2020, mas não nos
faltou apoio para o evento. O principal evento de captação de
recursos da organização teve arrecadação recorde de
R$787.913,53 e contou com 822 inscritos que fizeram seu
exercício de cidadania ainda em isolamento social.
Patrocínio: All Care, Armor Capital, Aymar Ferreira de Almeida Jr, B3, C.bec
administração Ltda , Clinica Manoah, Copabo, Cozitec
Havi, EMN - Eduardo Manoel Nogueira , Frattina Comércio de Jóias Ltda,
Fundação Kondor , G&A - Galeazzi Associados, João Paulo F. Santos Diniz ,
José Eduardo Cintra Laloni, Jose Laloni. KONSCIO, Luiz Parreiras , Maersk
Brasil Brasmar/ Sealand, Maria Cecília Saliés, Mariza Licht, Maud Linnea
Kalborg, One Partners , Paulo Geraldo Oliveira Filho , Rodrigo Teles Azevedo,
Samir Zraick, Sertrading, Toobe Good, Wright Capital, X Travel, Yara Achoa , ,
Antonio Carlos Barbosa de Oliveira / Zmes, Da Mata , Ethica Investments ,
Gastão Mesquita / CMNP/ DESTILARIAS MELHORAMENTOS S.A, HM&A,
Instituto Semeia , Renata de Camargo Nascimento/ ICE, Temon, Wladimir
Puggina , Bloomberg do Brasil , Cosan S/A, CPE DISTRIBUIDORA DE
EMBALAGENS LTDA, Guaporé , Guaspari, Heliomar LTDA , Instituto BRF , KPC
Consultoria, Luis Soares , Luis Stuhlberger / Verdeasset, Persio Arida , Veritas
Administração P LTDA
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Receitas
PMSP

R$
2.512.067,54

Leis de Incentivo

284.510,10

Alugueis

188.741,88

Pessoa Física

1.034.102,39

Pessoa Jurídica

2.062.836,83

Corrida pela
Cidadania
Prestação de
serviços
Outras receitas
Total

Despesas

787.913,53

284.085,28
7.154.257,55

R$

Recursos Humanos

3.453.285,87

Serviços de terceiros

642.004,72

Alimentação

193.246,28

Manutenção do
Imobilizado

334.512,72

Material de consumo

138.257,81

Depreciação

78.334,13

Despesas com
transporte
Despesas com
comunicação
Despesas
administrativas
Total

Resultado

5.733,84
15.531,57
1.406.468,43
6.267.375,37

886.882,18
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CNPJ 43.082.197/0001-68
Inscrição Estadual 149618987115
CCM 1.103.932-9
CNAS 268380/71 de 02 de agosto de 1972
COMAS 632/2009
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos:
Resol. nº 54 de 22 de abril de 2003
Reg. Secret. Estad. Assist. Desenvolvimento Social: nº 2558 de agosto de 1971
Reg. Conselho Estadual de Assistência Social: nº 0094/SP/99 de 05 de abril de 2000
Reg. Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções: nº 110/84 de 27 de outubro de 1984

Reg. Secretaria Municipal de Assistência Social: nº 0.207-0 de 17 de março de 1984
Reg. Cons. Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente: 248/94 de 27 de abril de 1994
Instituição de Utilidade Pública Federal: Decreto nº 91108 de 12 de março de 1985
Instituição de Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 1020 de 06 de fevereiro de 1973
Instituição de Utilidade Pública Municipal: Decreto nº 9892 de 13 de março de 1972
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